INDEPENDENTS IS
INTERNET SOLUTIONS
FOR YOUR BUSINESS

Nasza oferta - INDEPENDENTS IS

 Strony WWW
Już w 2006 roku otrzymaliśmy pierwsze pochwały od redakcji poczytnych polskich gazet
za stworzone witryny www. Od tamtej pory minęło dużo czasu, a my nie spoczęliśmy na
laurach. Cały czas doskonaliliśmy swoje umiejętności zdobywając coraz to nowe i większe
doświadczenie. Pozwala nam ono oferować strony w oparciu o najnowsze
rozwiązania technologiczne i estetyczne.
NASZE SERWISY ZAWIERAJĄ:
1. Indywidualny projekt graficzny (poprawiany do pełnego zadowolenia z jego wyglądu).
2. Wykorzystujemy najnowsze technologie do realizacji projektu uwzględniając (dowolnie):
• menu,
• nieograniczoną ilość podstron serwisu,
• baner główny serwisu,
• moduły np. aktualności, o nas, oferta, dlaczego my, loga partnerów, szybki kontakt, wybrane
realizacje, testymonial itp...
• galerię,
• dział FAQ (częste pytania i odpowiedzi),
• formularze,
• moduł przedstawiający zespół pracowników,
• linki social media,
• google maps,
• …i wiele innych wg potrzeb.
3. Panel administracyjny do samodzielnego zarządania stroną.
4. Zabezpieczenie serwisu przed atakami hakerskimi.
5. Wersję mobilną!
6. Optymalizację SEO wraz z narzędziem umożliwiającym edycję ustawień dla każdej podstrony.
8. Zapewnimy instruktarz w ramach obsługi panelu administracyjnego.
9. Pomoc przy drobnej edycji treści strony w czasie jej eksploatacji (do 6 miesięcy gratis).
5. Gwarancję.

ZAMÓW
stronę

Sklep internetowy to najlepsze narzędzie do wyeksponowania swojej oferty na rynku.
Pozwala na sprzedaż bezpośrednią do odbiorcy indywidualnego dzięki czemu koszty
dystrybucji zostają nam w kieszeni. Możliwości ich wykorzystania jest wiele.
NASZE SKLEPY ZAWIERAJĄ:
1. Indywidualny projekt graficzny (poprawiany do pełnego zadowolenia z jego wyglądu).
2. Wykorzystujemy najnowsze technologie do realizacji projektu uwzględniając (dowolnie):
• menu,
• slajder na stronie głównej.
• boksy tematyczne, zawierające: bestsellery, promocje, aktualności, ciekawostki, itp,
• wyszukiwarkę prostą i zaawansowaną,
• dodatkowe menu zawierające informacje dla kupującego tj. Regulamin, Dostawa / Płatności,
Reklamacje / Odstąpienie od umowy, kontakt...
• dodatkowe opcje zakupu: Wybierz opakowanie na prezent, Zamawiam na prezent (opcja bez
dowodu sprzedaży dołączanego do wysyłanego przedmiotu), dołącz bilecik (z opcją wpisania
własnego tekstu),
• system Share do udostępniania artykułów w mediach społecznościowych,
• informacja o Cookies,
• moduły płatności online,
• system statystyk sprzedaży,
• …i wiele innych wg potrzeb.
3. Panel administracyjny do samodzielnego zarządania stroną.
4. Zabezpieczenie serwisu przed atakami hakerskimi.
5. Wersję mobilną!
6. Optymalizację SEO wraz z narzędziem umożliwiającym edycję ustawień dla każdej podstrony.
8. Zapewnimy instruktarz w ramach obsługi panelu administracyjnego.
9. Pomoc przy drobnej edycji treści strony w czasie jej eksploatacji (do 6 miesięcy gratis).
5. Gwarancję.
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sklep
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 Sklepy internetowe
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Independents IS
To rozwiązania internetowe dla Twojej firmy.
Stworzyliśmy zespół składający się ze specjalistów w dziedzinie informatyki, grafiki,
a także marketingu. Dzięki nim świetnie potrafimy połączyć kreatywność z najnowszymi
technologiami, to wszystko po to, aby osiągnąć wymierne korzyści dla naszych klientów.
Naszym celem jest tworzenie niepowtarzalnego wizerunku oraz pozycji marki, tak aby
odróżnić ją od pozostałych. Precyzyjnie trafiamy w wytyczone cele
trzymając się terminu i powierzonego budżetu. Oddajemy do dyspozycji naszych klientów
doskonały produkt, z darmowym wsparciem do 6 miesięcy od zamknięcia projektu.

Kontakt

 Kraków ul.Kurczaba 9  +48 501 353 352  biuro@megaweb.pl


www.megaweb.pl
WIĘCEJ INFORMACJI NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 facebook  google+

